
Black November Sales Lotus Center – Primul Val – Stay Tuned! 

1. Animax - între 11 – 13 noiembrie, Animax te așteaptă cu REDUCERI de până la 60%! 

2. Benvenuti - 30% Reducere la toate produsele cu preț întreg și extra 20% la articolele cu 

preț deja redus. * Reducerea se va acorda la casa de marcat și nu se va cumula cu discountul 

acordat pe baza cardului de fidelitate. Perioada campaniei: 11-13 noiembrie. 

3. BUZZ - Reduceri de până la 40% la articolele selectate în limita stocului disponibil. Perioada 

campaniei:10-20 noiembrie 2022. 

4. C&A - Oferte de sezon: până la -50% reducere la articole selectate. Perioada campaniei 9-13 

noiembrie.Nu se cumulează cu alte campanii. 

5. Carrefour – la orice jucărie cumpărată în 10 și 11 noiembrie primești 50% din valoarea sumei 

înapoi sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături la Carrefour. 

6. CCC - Profită de -30% discount la genți și rucsacuri pentru achizițiile de minim 139 Lei. Perioada 

campaniei: 14-17 noiembrie 2022. 

7. Contakt – discount de 10% la două  produse achiziționate; discount de 15% la 3 produse 

achiziționate; discount de 20% la 4 produse achiziționate. Perioada campaniei:11-13 noiembrie. 

8. Cover Shop - reducere de 20% la al doilea cel mai ieftin produs achiziționat pe același bon 

fiscal, în perioada 7-13 noiembrie 2022.  

9. Deichmann – până la 50% reducere la o selecție de articole, în limita stocului disponibil. 

Perioada campaniei: 11-20 noiembrie. 

10. Desidea – 20% reducere la articole selectate, până la 30 noiembrie 2022. Detalii în magazin. 

11. DIGI – 50% reducere x 12 luni la tot: portare, internet, televiziune și extraopțiuni.Ofertă 

valabilă în perioada 11-13 noiembrie 2022. 

12. Douglas –  până la -40% reducere din 10.11.22 și între 11-13 noiembrie. Descopera produsele, 

marcate HOT! 

13. Drink Shop – oferte speciale la produsele la bax, dulciuri, cafea, whisky, prosecco. Ofertele 

sunt valabile toată luna noiembrie. 

14. Enzo Bertini - 30% Reducere la toate produsele cu preț întreg și extra 20%  la articolele cu 

pret deja redus. Reducerea se va acorda la casa de marcat si nu se va cumula cu discount-ul 

acordat pe baza  card-ului de fidelitate. Perioada campaniei: 11-13 noiembrie. 

15. Epil Point –reducere de 22%, la 6 ședințe de epilare definitivă picioare sau brațe, la prețul de 

1497 lei, în loc de 1920 lei. Campania este valabilă toata luna noiembrie. 

16. H&M – 20% reducere la cumpărături de minimum 120 de RON. Oferta nu poate fi combinată cu 

alte promoții. Perioada campaniei: 11-12 noiembrie. 

17. Hervis -  20% reducere la toată achiziția, doar în magazin pe 11 noiembrie. Ofertă valabilă în 

limită stocului disponibil. (vor sa anuntam pe 11 noiembrie). 

18. iSTYLE - MacBook Air M1, Retina 13,3-inch/8GB/256GB, la 4 499 Lei în loc de 5 329 Lei; 

- MacBook Pro M2, Retina 13,3-inch/8GB/256GB la 6 499 Lei în loc de 7 599 Lei; 

- iPhone 11, 6,1-inch/128GB la 2 499 Lei în loc de 2 799 Lei; 



- AirTag (1 pack), Bluetooth | NFC | Ultra Wideband la 99 lei în loc de 199 Lei; 

- AirPods (gen.2), Caseta de incarcare standard, 499 Lei în loc de 699 Lei; 

- iPhone 14, 6,1-inch/128GB, 4 599 Lei în loc de 4 899 Lei; 

-  Mac Comfort de la 399 Lei - Garanție extinsă | Unitate de schimb gratuită |Voucher accesorii + 
alte beneficii. 

* Ofertă valabilă exclusiv în magazinul iSTYLE Oradea in datele 11 și 13 noiembrie 2022, 
începând cu ora 17:00, în limita stocului disponibil. Finanțare în până la 36 rate prin ING fără 
dobândă. 

19. Jolidon - 11-13 noiembrie Black Weekend - Reduceri de până la 70% în limita stocului 

disponibil. 

20. Lara Delice – în data de 13 noiembrie la orice vafă sau clătită cumpărată, primești o băutură 

răcoritoare din partea casei (Coca-Cola sau Fanta). 

21. Marionnaud – reduceri de până la 50%  la produce selectate, în perioada 1-27 noiembrie . 

Oferta nu este cumulabilă cu alte oferte de preț sau reduceri.  

22. Nobila Casa - reduceri de până 50% la vaze, statuete decorative, perne, pilote, colecții de 

porțelan și multe altele. Oferta este valabilă în perioada 11-27.11.2022, în limita stocului 
disponibil la o selecție de articole, cu excepția metrajelor și a produselor deja reduse. 

23. Noriel – reduceri de până la 70%, în perioada 1-17 noiembrie . 

24. Noelle – până la 35% reducere la produce selectate, în perioada 11-13 noiembrie și 18-20 

noiembrie. 

25. Noodle Pack - Black Friday all the way! La Noodle Pack ai 50% reducere la al doilea produs 

cumpărat. Fiecare săptămână vine cu o nouă ofertă! 

•  7 - 13 nov. -  NP Șnițel 370g 
• 14 - 20 nov. - NP Spring Rolls 370 g 
• 21 - 27 nov. - NP Buffalo Chicken 370g 

26. Optiblu – până la 70% reducere la zeci de mii de produse: ochelari de soare și rame pentru 

ochelari de vedere. În plus, îți poti testa vederea, gratuit. Perioada campaniei: 1-30 noiembrie. 

27. Opticris - 10 – 13 Noiembrie 2022 -50% reducere – Pink Friday by Opticris aduce pentru toate 

femeile si cei dragi lor, 50% reducere pentru toate brandurile din centrul Opticris. 

28. Penti - 1+1 la toate produsele, campanie valabilă in perioada 11-13 noiembrie. 

29. Sabrini - reducerile de -15% la toate bijuteriile cu diamante și pietre prețioase (Bibigi, 

Blancos, DeRuvo). Perioada campaniei: 11-13 noiembrie. 

30. Sarah Pop - Reduceri de până la 50% pentru o serie de articole, semnalizate la raft prin 

eticheta galbenă. Perioada campaniei: 1-30 noiembrie. Detalii în magazin.  

31. Sport Vision - reduceri de până la 60% la articolele selectate în limita stocului disponibil, în 

perioada 10- 20 Noiembrie 2022. 

32. Street Cofee Roasters - 11 noiembrie, reduceri de 50% off la toate cafelele gata de băut 

și 30% off la cafelele boabe. Reducerea se aplică doar la comenzile plasate prin aplicație. 



Dacă nu ai încă aplicația Street Coffee Roasters, o poți descărca gratuit din App Store sau 

Google Play. 

33. Xpert Beauty - Reduceri de pana la 70% la branduri de top : Ardell Beauty, Moroccanoil, 

Joico, Babor, Guinot, Loreal, Wella, K18, Maria Nila, Olaplex, Rexaline si multe altele, in perioada 

8-14 noiembrie 2022. 

 


